
REGULAMIN TRYPTYKU „JAK WYGRAĆ ŻYCIE?” ARENA OSTRÓW 2022 
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM - UCZESTNIK 

 
1. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza akceptację regulaminu wydarzeń i obowiązek jego 

przestrzegania. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem 
Tryptyku.  

2. Udział jest możliwy pod warunkiem uzupełnienia ankiety o stanie zdrowia, która jest dostępna 
podczas rejestracji – zakładka na stronie www.wygraczycie.pl Bez jej wypełnienia, nie ma 
możliwości uczestnictwa w Tryptyku. Nie może w nim także uczestniczyć osoba, która według 
swojej wiedzy: 

 jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie; 
 przebywa na kwarantannie; 
 jest pod nadzorem epidemiologicznym. 

3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, 
nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom 
sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia. 

4. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia 
osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności 
w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura). 

5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 
metra - w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

6. Uczestnik wydarzeń ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony 
osobistej (maseczka, lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas 
przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych 
reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych 
obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu 
wydarzenia. 

7. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny 
jest na terenie wydarzenia. 

8. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników. 
9. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej. 
10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie 

wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także 
do wykonywania poleceń pracowników Organizatora. 

11. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w 
zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń.  

12. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w 
trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na 
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus  
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